HIGH BOND KIT
Strukturální lepidlo pro spojování skla s kovy.

Název

Zkratka

Balení

Obj. číslo

High Bond Kit

HBK3

15 g – lepidlo
15 g - primer

86556

VLASTNOSTI
✓ Rychlé manipulační uchycení – dosaženo po 5 minutách
✓ Upevnění není třeba – spoj materiálu během 15 až 30 sekund
✓ Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím

✓ Primer v lahvičce s kartáčkem – omezí překrývání a plýtvání produktem
✓ Cenově efektivní – dostatek produktu pro 50 až 75 aplikací

POUŽITÍ
Navrženo pro drobnější montáže skla ke kovu, např. připevnění zpětného zrcátka u automobilů.

INSTRUKCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Označte umístění držáku zrcátka na vnější část předního skla.
Důkladně očistěte držák zrcátka a povrch skla v místě montáže. Pomocí žiletky odstraňte zatvrdlé zbytky lepidla a odmastěte pomocí
Soft Surface Cleaneru.
Kartáčkem naneste primer na sklo v místě, kde bude držák umístěn a poté jej naneste na samotný držák. Nechejte primer zaschnout
po dobu 30 sekund.
Aplikujte dvě kapky lepidla na držák. Jakmile jste připraveni k instalaci držáku zpětného zrcátka, dejte pozor, abyste ho umístili
přesně na označené místo.
Podržte držák pevně na místě po dobu 15 až 30 sekund.
Počkejte 5 minut, poté žiletkou odstraňte přebytečné lepidlo a připojte zpětné zrcátko do držáku.

Aktualizováno k 19/01/2018

… The choice of professionals

HIGH BOND KIT
TECHNICKÉ PARAMETRY
Složení:

lepidlo na bázi akrylu + primer

Skladovatelnost:

na bázi rozpouštědla

12 měsíců (v chladnu, suchu a v dobře větraných
prostorách).

Konzistence:

gel + primer nízké viskozity

Kód cel. sazebníku:

3506990000

Barva:

bezbarvá

VOC:

800 g/l

Mechanismus tuhnutí:

vzduch

Specifická hmotnost:

1.4 g/ml

Čas fixace:

15 – 30 sekund (20°C / 50%RH)

Manipulační tvrdost:

5 minut (20°C / 50%RH)

Tepelná odolnost:

od -40°C do +120°C

Aplikační teplota:

od +5°C do +35°C

Počet aplikací:

50 až 75

Dosažení plného účinku:

24 hodin

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.
Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.
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